G R E AT V A L U E

29

$

/M O

6GB 5 G · 4 G LTE
1 MONT H P LA N

/MO

Unlimited

TALK, TEXT & DATA
PLAN INCLUDES
●

●

Unlimited Nationwide Talk,
Global Text & Data
Free Unlimited Talk to 80+
INTL Destinations

●

The Best INTL Rates Worldwide

●

Free Mobile Hotspot

POLAND

General. Other taxes, fees, and restrictions may apply. Pricing, plans, services, and features subject to change with plan changes and at any time and without notice. Plans must be activated within 45 days of purchase. Unlimited Data. Includes plans up to 40GB of 5G
and/or 4G LTE data and means speeds will be slowed to a max of 128 kbps after use of monthly allotment or during times of network congestion. Data on 250MB plan is capped after data threshold is reached. One month equals 30 days. Partial megabytes rounded
up. Unlimited on handset and network only. Video streams at Standard Definition quality (about 480p) on Unlimited Plan and 15GB Plan. Hotspot. Tethering or hotspot data usage draws from monthly allotment of high-speed data. Unlimited plan is limited to 10GB per
month. Usage Limitations. 5G and/or 4G LTE access requires a capable device and SIM within an appropriate coverage area. Actual availability, speed, and coverage may vary. uTalk. Int’l calls limited to 10 unique numbers per month. Limited to certain plans. Minutes
capped at different amounts for different countries and rounded up. See www.ultramobile.com/utalk/ for minutes and countries. Int’l long-distance services are provided by PLD, LLC. PLD is not affiliated with Ultra Mobile. Overall Best INTL Rates Worldwide based on
price and similar service comparison in December 2020. Auto Renew. Account activation and credit card or debit card required. Other Terms. Ultra Mobile service is provided by UVNV, Inc. Use of Ultra Mobile service is subject to the Ultra Mobile Terms & Conditions.
See www.ultramobile.com/terms/ for details. © 2021 Ultra Mobile. All rights reserved.
PLINSRTFEB21

ŚWIETNA CENA
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$
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6 GB 5G · 4G LTE
1 MI E S I ĄC

Nielimitowane
ROZMOWY, SMSY I INTERNET
PLAN OBEJMUJE
●

Nielimitowane rozmowy, internet w USA
plus globalne

●

Darmowe, nieograniczone połączenia
do ponad 80 krajów

●

Najtańsze rozmowy zagraniczne na świecie

●

Darmowy mobilny hotspot

/ M IES IĄC

POLSKA

Informacje ogólne. Obowiązywać mogą dodatkowe podatki, opłaty i ograniczenia. Ceny, abonamenty, usługi i funkcje mogą ulec zmianie w każdej chwili i bez uprzedzenia. Abonament należy aktywować w ciągu 45 dni od zakupu. Nieograniczone dane. W tym
abonament do 40GB w 5G i/lub 4G LTE danych, których transmisja zostanie spowolniona do maksymalnie 128 kbps, po wykorzystaniu miesięcznego limitu lub podczas przeciążenia sieci internetowej. Po wykorzystaniu danych dostępnych w abonamencie 250MB,
korzystanie z nich zostanie ograniczone. Jeden miesiąc to 30 dni. Częściowo wykorzystane megabajty zaokrąglane są w górę. Określenie nieograniczone dotyczy wyłącznie korzystania z telefonu i sieci. Strumień danych wizyjnych w jakości Standard Definition (około
480p) w abonamencie Unlimited Plan i 15GB. Hotspot. Tethering lub użycie danych przez hotspot opiera się na miesięcznym przydziale szybkiego internetu. Plan bez limitu jest ograniczony do 10 GB miesięcznie przy użyciu hotspot. Ograniczenia. Dostęp do 5G lub
4G LTE wymaga odpowiedniego urządzenia oraz karty SIM w oferowanym obszarze usług. Rzeczywista dostępność, prędkość i zasięg mogą się różnić. uTalk. Rozmowy międzynarodowe ograniczone są do 10 różnych numerów na miesiąc. Ograniczenia w przypadku
niektórych planów. Ilość dostępnych minut jest ograniczona do różnych kwot dla danych krajów i zaokrąglona w górę. Sprawdź listę dostępnych minut i krajów na www.ultramobile.com/utalk/. Zagraniczne połączenia długodystansowe oferowane przez PLD, LLC.
Firma PLD nie jest związana z Ultra Mobile. Najniższe ceny za połączenia międzynarodowe na świecie na podstawie porównania ceny podobnych usług dostępnych w grudniu 2020. Automatyczne przedłużenie subskrypcji. Aktywacja konta oraz karta kredytowa bądź
debetowa są wymagane. Inne warunki. Usługa Ultra Mobile jest dostarczana przez UVNV, Inc. Korzystanie z usługi Ultra Mobile podlega regulaminowi Ultra Mobile. Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do witryny www.ultramobile.com/terms/ © 2021 Ultra
Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.
PLINSRTFEB21
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